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Večnosť života zažívame už tu, v  láske.

Istý muzikológ, ktorý bol pozvaný na zahájenie akademického
roka na Inštitúte kresťanských vied, upriamil pozornosť na to, že
bez biblického poňatia dejín by zrejme Mozartove či Beethovenove
symfónie nemali takú podobu, akú majú. V porovnaní s hudbou
Orientu, napríklad s hudbou indickou, ktorá akoby bez začiatku
a bez konca nekonečne plynie, má každá Mozartova i Beethovenova
skladba pevnú dramatickú štruktúru – začiatok, vyvrcholenie
a záver.

Za predstavu, že zem a vesmír majú svoj začiatok i koniec,
vďačíme židovskokresťanským koreňom našej európskej
civilizácie. Aj Božie slovo tejto nedele nám líči, že dejiny spásy majú
svoj počiatok a rast a vedú pomaly k určitému cieľu, prebiehajú v
čase. Keby táto dynamika chýbala, existovala by len akási „kozmická
nuda“, od ktorej však ani my v našich predstavách o nebi nie sme

veľmi vzdialení. V Bavorsku je populárna anekdota pod názvom
„Mníchovčan v nebi“, ktorá humorným spôsobom opisuje
bezradnosť milovníka piva, ktorý príde do neba. Tam sa od anjelov
dozvedá, aký je jeho denný program: od deviatej do desiatej bude
presúvať obláčiky a od jedenástej do dvanástej spievať Aleluja. Keď
to počuje, dá Pánu Bohu odmerane najavo, že chce naspäť na zem,
do svojej krčmy známeho Hofbräuhausu.

Je to primitívna, trochu švejkovská predstava neba. Ale komu
z nás sa tam chce ísť? Vadí nám predstava, že by sme sa mali vzdať
všetkého, čo sme na zemi mali radi a že po smrti by malo nastať
niečo úplne iné, na čo nie sme zvyknutí.

Na hrobe kardinála Špidlíka čítame: „Všetko, čo sme na tomto
svete vykonali s láskou, prechádza s Kristom na večnosť.“ Večnosť
života zažívame už tu, v láske.  Peter a Oľga Kurhajcoví 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a
nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a
zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto
deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“ Mk 13, 2432



Nepredajné. Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Martin a Martin  Sever.
Redakčná rada : Kamil Lieskovský, Štefan Vančo, Jerguš Radačovský, Lukáš Oravec, Janka Kopincová
Kontakt : fain@martinsever.sk

Upratovanie kostola – Za upratovanie kostola veľmi pekne
ďakujeme farníkom zo Strání. Na budúci týždeň prosíme o
upratovanie kostola farníkov z časti mesta Stred.

Prvé sväté prijímanie – Rodičom a prvoprijímajúcim deťom
oznamujeme, že ďalšia katechéza bude v utorok v rámci večernej
svätej omše o 17:30.

Birmovka – Birmovancom oznamujeme, že ďalšia katechéza
bude v piatok v rámci večernej svätej omše o 17:30, po ktorej bude
stretnutie na fare.

*Odpustky – Na Slávnosť Krista Kráľa pri svätých omšiach sa
bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby
„Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia", môže za obvyklých
podmienok získať úplné odpustky.

Upratovanie kostola – má na starosti skupinka č. 3
Katechéza  V nedeľu 25.11.2018 o 10:30 bude katechéza pre

prvoprijímajúce deti a rodičov.
Svätá omša pre mladých  V piatok pozývame na večernú sv.

omšu osobitne mládež. Samozrejme, všetci sa jej môžu zúčastniť.
Sláviť ju bude pán kaplán Michal.

Eucharistické adorácie  Vo štvrtok od 17:30 do 18:30 a v
piatok od 19:00 do 20:00 vás srdečne pozývame na eucharistickú
adoráciu.

*Karneval – Na budúcu nedeľu sa bude konať karneval pre deti
a mládež, ktorý sa uskutoční v Katolíckom kultúrnom dome (KKD)
vo Vrútkach (vedľa fary). Karneval sa začne o 15:00 a môžete si so
sebou priniesť aj nejaké koláčiky.

*spoločné oznamy pre obe farnosti
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Sväté omše a liturgia po 33. nedeli cez rok "B"

1* Gréckokatolícka liturgia na Jesenského 11; 2* Dražkovce ; 3* Sklabiňa – na obecnom úrade 4* vysokoškolský internát




